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Mokytojų streikui baigiantis prie 
jo prisijungė ir anykštėnai Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Anykščių mokytojai sekmadienį, gruodžio 2-ąją, 18 valandą 
prie Anykščių rajono savivaldybės pastato degė žvakes. Anykš-
tėnai prisijungė prie respublikinės mokytojų protesto akcijos – 
profesinės sąjungos kvietė visus šalies pedagogus tuo pačiu metu 
degti žvakes prie savųjų savivaldybių pastatų.

Sekmadienio vakarą prie Anykščių rajono savival-
dybės administracijos mokytojai degė žvakes.

Į protesto akciją susirinko per dvidešimt Anykščių miesto mo-
kyklų mokytojų. 5 psl.
Alvydas Gervinskas – Kęstučio Tubio
 rinkimų komiteto vadovas

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Buvęs Anykščių rajono meras, laikinasis UAB „Anykščių van-
denys“ direktorius Alvydas Gervinskas kurs dabartinio mero 
Kęstučio Tubio rinkimų strategiją.

Buvęs Anykščių rajono meras Alvydas Gervinskas bus Kęstučio 
Tubio rinkimų strategu.

5 psl.
Donaldas Vaičiūnas (antrajame plane) ir Jonas Buziliauskas 
nuo šiol bus partneriais ne tik scenoje, bet ir politikoje. Jie abu 
tapo Kęstučio Tubio visuomeninio komiteto valdy-
bos nariais (scena iš spektaklio).

Komisija. Sudaryta Anykščių 
rajono rinkimų apygardos komisi-
ja. Komisijoje - 9 nariai, partijų ir 
valdžios institucijų deleguoti atsto-
vai. Komisijos pirmininke išrinkta 
Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikš-
čionių demokratų deleguota Janina 
Kulešienė.  

Restoranas. Gruodžio 1 dieną, 
šeštadienį, Anykščiuose, ant Šven-
tosios upės kranto, kur ilgą laiką 
veikė kavinė „Bangelė“ (keletą 
metų „Etnobaras“), duris vienam 
vakarui atvėrė restoranas „Basi 
Basi“. Viena iš šio restorano ben-
drasavininkių – atlikėja Justė Ar-
lauskaitė – Jazzu. Visiems lanky-
tojams restoranas duris planuoja 
atverti šios savaitės pabaigoje.

Avarija. Gruodžio 1 dieną, 9.35 
val., magistraliniame kelyje Kau-
nas–Zarasai–Daugpilis, Anykščių 
rajono teritorijoje, 49 metų vyras, 
vairuodamas automobilį „Toyota 
Corolla Verso“, kelyje, kur lei-
džiamas 90 kilometrų per valandą 
greitis, susidūrė su netikėtai į kelią 
įbėgusiu elniu. Susidūrimo metu 
buvo sužeistas automobilio vairuo-
tojas ir trys kartu važiavę keleiviai, 
tarp kurių – 13 metų mergaitė. Visi 
sužeistieji paguldyti į ligoninę.

Ginklas. Gruodžio 1 dieną, apie 
15.45 val., Troškūnų seniūnijoje, 
Surdegyje, Troškūnų g., iš automo-
bilio „VW Passat“ buvo išmestas 
daiktas, panašus į ginklą. Šis auto-
mobilis buvo stabdomas policijos, 
tačiau nestojo ir padidinęs greitį 
pradėjo bėgti bei pasišalino. Įvy-
kio vietoje buvo rastas pistoletas, 
kuris užtaisytas vienu mažo kalibro 
šoviniu. Prie ginklo taip pat pritvir-
tintas optinis taikiklis, o vamzdžio 
pabaigoje matoma įsukta detalė, 
kuri yra nulaužta. Pradėtas ikiteis-
minis tyrimas.

Minėjimas. Šiandien Anykščių 
rajono meras Kęstutis Tubis, sa-
vivaldybės administracijos direk-
torius Audronius Gališanka ir jo 
pavaduotojas Ramūnas Blazarėnas 
dalyvaus Tarptautinės neįgaliųjų 
žmonių dienos paminėjimo šven-
tėje „Dainuok, širdie, gyvenimą“, 
kuri vyks  Nacionaliniame operos 
ir baleto teatre Vilniuje.

Valdžios 
sprendimai 
nepalankūs 
neįgaliesiems

2 psl.

Staigaus kainų šuolio nežada
Algirdas ŠIMKUS, versli-

ninkas:
„Nuostoliai Anykščiuose dir-

bant – iš visų pusių, tai jų ma-
žiau ar daugiau“... 

3 psl.

Primirštas 
kelias

5 psl.

Krosnis – ne pati 
geriausia vieta 
pinigams laikyti

8 psl.
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Skambant poezijos eilėms ir 
degant žvakių liepsnoms, mišrus 
romansinių dainų ansamblis „Aki-
mirka“ (vadovė Leda Kazokienė) 
jau buvo pasiruošęs suvirpinti su-
sirinkusiųjų klausytojų širdis: pa-
žadinti prisiminimus apie meilę, 
ilgesį, laukimą, prisilietimą... 

Koncerto metu romanso magija 
sujungė nostalgiją ir sentimentalų 
jausmingumą, įtraukdama kiekvie-
ną šventės dalyvį – juk visi savaip 
patyrėme ar suprantame meilę, visi 
turime savo širdies dainą.

Meilės dainos scenoje buvo per-
sipynusios su vaidyba – parodyta 
nuotaikinga ištrauka iš A. Griciaus 
dramos „Palanga“.

Vakaro karaliene paskelbus po-
nią Duknienę (vaid. Aušra Bla-
žienė), čia pat pasirodė reporteris 
(vaid. Dainius Kalibatas). Būsimas 
reportažas ir išrinktai karalienei 
užduodami klausimai vertė aikčio-

Romansų vakaras Kavarske žadino jaunystės prisiminimus
Lina DAPKIENĖLapkričio 30-ąją Anykščių kultūros centro Kavarsko skyriuje 

vyko teatralizuotas romansų vakaras.

ti iš nuostabos visas poniutes sce-
noje – ansamblio narės, žinodamos 
tikrąją tiesą apie Duknienės pomė-
gį flirtuoti su vyrais, teatralizuotai 
reagavo į kiekvieną ponios atsaky-
mą. Kalbai pasisukus apie ponios 
Duknienės meilę vienam ir vienin-
teliam savo vyrui, scenoje dalyva-
vusios poniutės slėpė ironiškai su-
vaidintą šypseną po vėduoklėmis.

Lyrines dainas keitė kitos nedi-
delės improvizacijų scenos: pa-
sirodė pats ponas Dukna (vaid. 
Albertas Imbrasas) su dviem gra-
žuolėmis merginomis (vaid. Žy-
drutė Žiūkienė ir Jūratė Acuvienė). 
Vaciutka (vaid. Algimantas Sudei-
kis) irgi labai jau džentelmeniškai 
aplink ponią Duknienę sukiojosi, 
improvizuotus meilius prisilieti-
mus skrybėle pridengdamas...

Po smagaus kavarskiečių pa-
sirodymo į sceną lipo svečiai iš 
Ukmergės kultūros centro 

Pabaisko skyriaus. Pasibaigus 
koncertui, visi vaišinosi, bendravo, 
vėl ir vėl vieningai užtraukdami 
naują užstalės dainą. 

Šventėje dalyvavo Kavarsko se-
niūnijos seniūnė Šarūnė Kalibatai-

Romansų klausėsi ir Kavarsko Šv. Jono krikštytojo bažnyčios 
klebonas kun. dr. Nerijus Vyšniauskas.

Autorės nuotr.
tė, Kavarsko Šv. Jono krikštytojo 
bažnyčios klebonas kun. dr. Neri-
jus Vyšniauskas, Anykščių rajono 
savivaldybės administracijos di-
rektoriaus pavaduotojas Ramūnas 
Blazarėnas. 

Pasak džiaugsmingai nusiteiku-
sios skyriaus vedėjos Ritos Juo-
zapavičienės, Leliūnuose gyvena 
27 įvairiausių likimų bei istorijų 
žmonės, o jais besirūpinantys dar-
buotojai stengiasi, kad tų žmonių 
dienos būtų kuo jaukesnės, kuo 
laimingesnės.

Jaukių Leliūnų bendruomenės 
kultūros centro namų salėje susi-
rinko beveik pusšimtis Aknystos 
socialinės globos namų gyvento-
jų, jų globėjų, bičiulių ir svečių. 
Leliūnų skyriaus vedėja R. Juoza-
pavičienė trumpai papasakojo šių 
namų istoriją.

Iš tiesų, tie žmonės gyvena ki-
taip, jų išgyventi potyriai yra la-
biau ryškūs, labiau apnuoginami, 
skausmingesni nei įprasta, nors 

Leliūnų filialas šventė sukaktį Raimondas GUOBIS

Lapkričio 27 d., antradienį, Aknystos socialinės globos namų Le-
liūnų skyrius šventė savo veiklos dviejų dešimtmečių sukaktį. Tai 
buvo tikriausia dvasinė puota – poezijos ir prisiminimų valanda.

šios dienos jų gyvenimas atrodo 
vienodas, be didesnių sukrėtimų, 
nutikimų. 

Tačiau, praeitį jie atskleidžia 
nepaprastai jautriai ir ryškiai, juo-
se gali surasti kažko ypatingo, 
paslaptingo gilumo, gyvenimo be 
skubos jausmą. Rūpinamasi, kad 
tie žmonės gyventų šiltai, patogiai, 
būtų sotūs, tačiau jie mokomi įvai-
rių veikų, aktyvesnio gyvenimo 
būdo, pagelbėjama jiems atskleisti 
talentus, pomėgius. 

Meninė jubiliejaus programa 
buvo tiesiog išpinta iš eilėraščių, 
juos skaitė, deklamavo, dainavo, 
tie eilėraščiai buvo net ir savos kū-
rybos eilės. 

Aknystos socialinės globos cen-
triniuose namuose bei Šlavėnų, 

Rubikių, Kalvelių, Debeikių ir 
Leliūnų skyriuose gyvena beveik 
keturi šimtai globotinių. 

Pasak R. Juozapavičienės, džiu-
gu, kad vietinė Leliūnų bendruo-
menė bičiuliškai priėmė į savo 

Dvidešimtmečiui skirtame poezijos vakare dalyvavo visų Aknys-
tos socialinės globos namų skyrių atstovai.

Autoriaus nuotr. 
sodžių truputį kitokius žmones ir 
ta bendrystė naudinga tiek svei-
kiesiems, tiek gyvenimo negandų 
pažeistiems, kamuojamiems ligų, 
senatvės ar kitokių negalių žmo-
nėms.

„Keitė amortizatorius. Pralau-
kiau nuo 8 iki 17 valandos. Po re-
monto ėmė degti užrašas ESP. Kai 

Vargas dėl automobilio Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Mikieriuose gyvenantis garsus skulptorius, medalininkas Jonas 
Žukas kreipėsi į „Anykštos“ redakciją tikindamas, jog iš Anykš-
čiuose Kęstučio gatvėje dirbančio automobilių meistro Žydrūno 
savo automobilį „Seat Arosa“ atsiėmė prastesnės būklės, nei jis 
buvo prieš remontą.

paskambinau, man meistras sakė: 
„Čia nesvarbu“. Aš jam sakiau, kad 
perduosiu automobilį ekspertams, 

tegul nustato priežastis. Už remontą 
sumokėjau 150 eurų, bet išvažiavau  
sugadinta mašina. Meistras vietoj 
atsiprašymo ant manęs šaukė, buvo 
nemandagus“ – „Anykštai“ situaci-
ją išdėstė skulptorius J.Žukas.   

Tuo tarpu J.Žuko automobilį re-
montavęs meistras Žydrūnas Ber-
natavičius tikino, kad ESP (elek-
troninė stabilumo sistema) užrašas 

nieko bendro neturi su amortizato-
riais. „Žinau šį žmogų. Tai – senas 
mūsų klientas. Iki tol neturėjome 
problemų, nežinau, kas dabar atsi-
tiko. Bandžiau paaiškinti, bet nepa-
vyko“ – kalbėjo Ž.Bernatavičius. 
Meistras kalbėjo, kad ESP užrašas 
„Seat Arosa“ degė ir prieš remontą. 
„Manęs savininkas prašė rasti prie-
žastį, kodėl tas užrašas dega. Jam, 
regis, aiškiai išdėsčiau, kad šiuo 
metu to padaryti neturiu galimy-
bių“ – stebėjosi Ž.Bernatavičius.  

„Dirbame. Apie 70 žmonių atėjo 
šiandien į draugiją atsiimti maisto 
produktų iš „Maisto banko“, - pa-
klausta, kaip mini Tarptautinę ne-
įgaliųjų žmonių dieną, „Anykštai“ 
prisipažino Anykščių rajono neįga-
liųjų draugijos pirmininkė Aldona 
Šerėnienė.

Pirmadienį Anykščių kultūros 
centre surengtame minėjime, anot 
A.Šerėnienės, sulaukta svečių iš 
įstaigų bei institucijų, su kuriomis 

Valdžios sprendimai nepalankūs neįgaliesiems Robertas ALEKsIEjūNAs
robertas.a@anyksta.lt

Gruodžio 3- ąją - Tarptautinę neįgaliųjų žmonių dieną, Anykš-
čių rajono neįgaliųjų draugija tradiciškai paminėjo Anykščių 
kultūros centre.

Anykščių rajono neįgaliųjų drau-
gija bendrauja artimai – medikais, 
socialiniais darbuotojais, savival-
dybės atstovais.

„Anykščių valdžios dėmesiu 
neįgaliesiems esame patenkinti ir 
niekada nebuvo taip, kad būtume 
nepatenkinti, todėl, kad dėmesys 
yra rodomas, o mūsų veikla verti-
nama. Tačiau priimami sprendimai 
žmogui yra sunkinantys. Pasakysiu 
tik vieną pavyzdį – jeigu iki šiol 

specialiuosius poreikius pensinio 
amžiaus žmonėms nustatinėdavo 
savivaldybė, tai po Naujųjų metų 
apie sveikatos būklę reiks gydyto-
jo pažymos, socialinio darbuotojo 
įvertinimo ir reiks važiuoti į Pane-
vėžį“, - kalbėjo Anykščių rajono 
neįgaliųjų bendrijos pirmininkė.

Anykščių rajono neįgaliųjų drau-
gija vienija maždaug 650 rajono 
gyventojų. Jų skaičius, anot drau-
gijos pirmininkės A.Šerėnienės, 
išlieka stabilus jau daug metų.

Per metus neįgaliesiems sutei-
kiama virš 2000 įvairių paslaugų.

Anykščių rajono neįgaliųjų 
draugijos pirmininkė Aldona 
Šerėnienė sakė, kad daugėja 
neįgaliųjų, kurie vos suduria 
galą su galu.

Pertvarka. Prezidentė Dalia Gry-
bauskaitė tvirtina nematanti realių 
priežasčių Vyriausybei pertvarkyti. 
„Vyriausybės pertvarkymas be rea-
lių priežasčių kelia daug klausimų, 
todėl trečiadienį esame suplanavę 
susitikti su premjeru anksti ryte, ir 
jeigu dėl vienos ministrės daugmaž 
aišku, tai dėl kitų norėčiau išgirsti 
priežastis“, – pirmadienį Laplan-
dijoje žurnalistams sakė valstybės 
vadovė. Prezidentė pabrėžė, kad 
trijų ministrų atleidimas iš pareigų 
neišsprendžia šiuo metu svarbiau-
sios – pedagogų darbo apmokėjimo 
– problemos. 

Jungtis. Ministras pirmininkas 
Saulius Skvernelis svarsto, kad 
streikuojant kai kuriems pedago-
gams būtų galima laikinai jungti 
mokyklas. Premjeras taip pat teigia, 
jog savivaldybės turėtų samdyti pa-
pildomus mokytojus, kad ugdymo 
procesas būtų tęsiamas nepaisant 
streikų. „Savivaldybės, atsakingos 
už ugdymo procesą, turėtų ieško-
ti būdų, kaip samdyti papildomai 
mokytojus“, – sakė ministras pir-
mininkas. „Finansiniai ištekliai tam 
yra, kaip organizuoti darbą, galbūt 
netgi jungiant mokyklas, kurios yra 
tuštesnės arba pustuštės, perkeliant 
laikinai vaikus ir tokiu būdu užtikri-
nant ugdymo proceso vykdymą“, – 
pridūrė jis. Dalies pedagogų streikai 
dėl rugsėjį įvesto etatinio apmokėji-
mo tęsiasi ketvirtą savaitę.

Priekaištai. Premjerui Sauliui 
Skverneliui paskelbus apie norą 
pakeisti kultūros ministrę Lianą 
Ruokytę-Jonsson, kultūros ben-
druomenės atstovai teigia matantys 
pagrindo ministrės atleidimui.

„Pagrindą turbūt matau dėl to, 
kad sprendimai, ypač politiniai, dėl 
įstatymų pataisų, dėl juridinės per-
tvarkos tam tikrų kultūros sričių, 
kur esame išsakę pastebėjimų, buvo 
mažokai derinami. Norime kalbėtis 
ir kad tik po to būtų daromi spren-
dimai“, – sakė Lietuvos muziejų 
asociacijos valdybos pirmininkas 
Raimundas Balza.

Nuomonė. Premjerui Sauliui 
Skverneliui pirmadienį pranešus 
apie aplinkos ministro Kęstučio 
Navicko atleidimą, kai kurie miški-
ninkų interesus ginančių asociacijų 
atstovai sako, kad K. Navickas yra 
silpnas politikas, be to, susibūrė sil-
pną komandą. Nuo rugsėjo aplinkos 
ministro visuomeniniu konsultantu 
dirbantis miškininkas, K. Navicko 
kritikas Andrejus Gaidamavičius 
pareiškė, kad ministras yra „labai 
silpnas politikas“. „Jis labai geras 
žmogus, bet labai silpnas politikas. 
Gal viduje savo tų žaliųjų idėjų 
ir neatsisakė, su kuriomis atėjo į 
valdžią, bet ministerijoje nevaldė 
situacijos, pasiduodavo kitų, mi-
nisterijoje seniau dirbančių žmonių 
įtakai“, – teigė A. Gaidamavičius.

Liesti. Sankt Peterburge vei-
kiantis Ermitažo muziejus ruošia-
si eksponuoti skulptūras, kurias 
visiems lankytojams bus leista 
liesti rankomis, pirmadienį prane-
šė įstaigos direktorius Michailas 
Piotrovskis. „Veikiausiai tai bus 
kopijos. (Skulptūras) norisi liesti 
ne tik akliesiems, bet ir visiems 
lankytojams“, – pažymėjo M. Pio-
trovskis. Jis pridūrė, kad pasauli-
nėje muziejų praktikoje jau esama 
pavyzdžių, kai eksponuojamos 
šedevrų kopijos, kurias leidžiama 
liesti. Anot Ermitažo direktoriaus, 
jo įstaigoje itin laukiami vaikai, 
studentai ir pensininkai.
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Energija pelnui 
įtakos neturės

Rita KRIPAITIENĖ, Anykš-
čių rajono vartotojų kooperaty-
vo vadovė:

- Kaina visada susideda iš kelių 
dedamųjų. Mes nesame numatę 
didinti antkainių. Tikėtina, kad 
brangs pirminės tiekėjų kainos, bet 
mūsų sutartyse su jais yra numatyti 
tam tikri saugikliai, kad kainos iš 
karto didėti negali, numatytas lai-
kotarpis, prieš kurį turi būti įspė-
jama, kad kainos augs ir t.t. Tokiu 
atveju kainos didės ir aš įsivaiz-
duoju, kad jos didės, kaip ir dabar, 
pastoviai jos po truputį auga. Bet 
kalbant apie mūsų įmonę, aš nenu-
matau antkainių didinti, siekiant 
kažkokio papildomo pelno. Numa-
tau, kad tas numatytas energijos ir 
dujų brangimas neturėtų turėti la-

Staigaus kainų šuolio nežada
Nuo Naujųjų metų vartotojų laukia kainų šuolis – iki 15 proc. brangiau teks mokėti už elektrą ir 

iki 18 proc. – už dujas. „Anykšta“ vietos verslo atstovų teiravosi, kaip brangstanti energija ir dujos 
įtakos jų teikiamų paslaugų kainas, klausė, ar ruoštis ženkliam kainų šuoliui.

bai didelės reikšmės mūsų pelnui. 
Pavyzdžiui, su elektra tiekiančia 
įmone sutartį sudarome tik pusei 
metų, tikėdamiesi, kad po pusme-
čio galbūt bus kitokios tendenci-
jos.

Kainas gali
auginti tiekėjai

Algirdas ŠIMKUS, verslinin-
kas:

- Ne, mes kainų nekeisime. Aš net 
nežinau, kiek brangs elektra ir dujos. 
Ką čia tas kainas kelti, žiemą kavi-
nėje ir taip nedaug klientų. Tie nuos-
toliai Anykščiuose dirbant – iš visų 
pusių, tai jų mažiau ar daugiau... 

Kainų augimas, jei jis bus, pri-
klausys ne nuo mūsų, o nuo prekių 
tiekėjų. Mes savo procento nedidin-
sime. O kaip bus iš tikrųjų, nežinia.

Keldami kainas 
stengsimės
nepersistengti

Gintarė ŽEMAITIENĖ, vers-
lininkė:

- Taip, auganti elektros kaina tu-
rės įtakos mūsų verslui, nes teikia-
me soliariumo paslaugas. Paslau-
gos brangs. 

Mūsų drabužių parduotuvė šil-
doma elektra. Tai vėl atsilieps 
drabužių kainoms. Pirmą Naujųjų 
metų mėnesį neskubėsime kelti 
kainų, tačiau po mėnesio žiūrėsi-
me, kiek išaugs kaštai. Žinoma, 
baisu, kad dėl pakeltų kainų gali 
mažėti klientų. Stengsimės kelda-
mi kainas nepersistengti, tačiau tai 
daryti esame priversti.

Kitiems „žaisti 
centais“ lengviau

Deividas DILYS, verslininkas:

- Kadangi dujomis nesišildome, 
o elektra visoje kainų sandūroje 
sudaro mažiausią dalį, mano vers-
lo atveju niekas nesikeis, kainos 
nekils – esu tuo įsitikinęs. Nebent 
kažkas kitas akivaizdžiai pakeltų 
kainas. Pavyzdžiui, mėsa pabrang-
tų 15 ar 20 proc. Kitiems verslinin-
kams yra lengviau kainas didinti 5 
proc. „nuo kažko“. Jeigu mėsa kai-
navo 4 Eur, jiems lengviau pada-
ryti 4,20 Eur, kitaip sakant, „žaisti 
centais“. Pas mane taip nėra, kad 
jei bilietas kainuoja 4 Eur, aš pada-
rysiu jį už 4,15 Eur. Per aštuonerius 
savo verslo metus kainas kėliau tik 
vieną kartą ir tai buvo dar net prie 
lito. Kilo atlyginimai, apskritai 
buvo bendras ekonomikos kilimas 
ir aš po trijų veiklos metų kainas 
padidinau 50 centų. Tikėtina, jei 
energijos ir dujų kainos kils kitais 
metais, dar kitais, tada jau turbūt 
svarstysiu, ar kelti paslaugų kainas 
keliasdešimt centų.

-ANYKŠTA

Tikroji Nepriklausomybė Svė-
dasams išaušo tik 1919 metų ge-
gužės pabaigoje, kuomet lietuvių 
savanorių kariuomenė išstūmė čia 
įsikūrusius bolševikus. Atgaivintai 
nepriklausomai valstybei žengiant 
į antrą dešimtmetį Svėdasų valsčiui 
vadovavo Juozas Striukas – sma-
gaus ūpo ūkininkas iš Sliepšiškio 
kaimo. Jis kartu su keletu sumanių 
vyrų, tarp kurių buvo ir nuovadas 
Jurėnas, ir plytinės savininkas 
Juozas Šalaka bei klebonas Jonas 
Kraniauskas numatė, kad geriausia 
vieta dešimtmečio paminklui bus 
tvorele aptvertame trikampio for-

mos sodelyje Anykščių-Šimonių 
vieškelių sankirtos šakume. Ten 
jau buvo aukštas stiebas šventėse 
pakelti vėliavai bei medinis kry-
žius, vėliau čia buvo parinkta vieta 
ir paminklui, įamžinančiam kan. 
Juozą Tumą-Vaižgantą.

Kokį reikės statyti koplytstulpį, 
galvos sukti nereikėjo, nes kartu 
su kraštiečių sudėtais pinigais iš 
Amerikos atkeliavo ir meniško tri-
jų aukštų koplytstulpio brėžinys. 
Panašūs koplytstulpiai Nepriklau-
somybei buvo pastatyti Traupyje, 
Kavarske ir kituose miesteliuose. 
Norėjosi darbą atlikti labai gerai, 

todėl pasitelktas geriausias stalius 
Kostas Jakutis. Kas davė, iš kur 
buvo atvežtas ąžuolas, išsiaiškinti 
nepavyko, nors kun. Kazimieras 
Girnius savo Svėdasų istorijoje 
mini, jog medis buvęs labai ne-
patvarus, matyt, kažkur drėgnuo-
se raistuose augęs pelkių ąžuolas. 
Meistras su pagalbininkais kruopš-
čiai padirbo medines dalis, o meta-
linę saulutę, taip pat pagal brėžinį, 
nukalė labai geras kalvis Edvardas 
Korsakas. Jis prisimindavo, kad tą 
darbą atlikti padėjęs tuomet pas jį 
amato mokęsis Edvardas Pilkaus-
kas iš Daujočių. Viršūnė išėjo pui-

ki, tačiau kur ji nusimetė per visas 
negandas išsiaiškinti nepasisekė, 
juk negalėjo taip paprastai nuo 
kryžiaus dingti.

Gal tik dešimtmečiui praslinkus, 
po antrojo pasaulinio karo, dar 
tebesiaučiant raudonajam terorui 
laisvės koplytstulpis kažkaip keis-
tai ėmė ir nugriuvo, o paskui kaž-
kur paslaptingai dingo. Neišliko 
ir puošni, augaliniais ornamentais 
besiraitanti metalinė viršūnė, kur 
ji pražuvo taip ir nepavyko išsiaiš-
kinti.

Kuomet prasidėjo sovietų sąjun-
gos vadovo Michailo Gorbačiovo 
paskelbta „perestroika“ - persi-
tvarkymo sąjūdis, pasijautė ir po-
litinis atšilimas, peraugęs į tautų 
išsivadavimo sąjūdžius. Jau 1989 
m. vasarą Svėdasų nepriklauso-
mybės koplytstulpis buvo atstaty-
tas. Pasinaudota Svėdasų klebono 
Vlado Rabašausko ir kitų tautiškai 
nusiteikusių tikinčiųjų iniciatyva 
svėdasiškius pakvietusi tais metais 
pastatyti bent jau dvylika kryžių. 
Taip pažymint sovietų toleruoja-
mo garbiausio kraštiečio, lietuvių 
literatūros klasiko kan. J. Tumo-
Vaižganto gimties 120-uoju jubi-
liejumi. Kiekvienam dešimtmečiui 
po kryžių. Tame sąjūdyje pirmieji 
pasižymėjo prieš pat Jonines Šv. 
Jono Krikštytojo koplytstulpį prie 
Narunčio upelio, šalia judraus Svė-
dasų-Utenos plento atstatę Butėnų 
kaimo žmonės. Tikėjimo ženklų 
tais metais parapijoje iškilo bene 
penkiolika, daugiau negu numa-
tyta.

Nepriklausomybės 
koplytstulpis ir Amerika

Raimondas GUOBIS

Kuomet mūsų Tėvynės Lietuvos nepriklausomybei stuktelėjo 10 metų, Svėdasuose, Nepriklau-
somybės sodelyje, ta proga buvo pastatytas koplytstulpis. Jį dovanojo Amerikoje gyvenantys kraš-
tiečiai. Sovietmečiu paminklas buvo sunaikintas, o Atgimimo metais atstatytas kiek kitoks ir kitoje 
vietoje. 

Nepriklausomybės sodelyje 
1928 m. pastatytas koplyts-
tulpis.

Vietoj sovietų sunaikintojo, 
svėdasiškiai 1989 m. vasarą 
atstatė tokį koplytstulpį.

Koplytstulpio istoriją įpras-
minanti lentutė pritvirtinta 
šiemet.

Netikėtas. Seimo pirminin-
kas Viktoras Pranckietis sako, 
jog premjero Sauliaus Skverne-
lio sprendimas atleisti švietimo 
ir mokslo, kultūros bei aplinkos 
ministrus buvo netikėtas, tačiau 
nenustebino. „Toks premjero 
sprendimas Seimo pirmininkui 
pasirodė netikėtas, tačiau nenuste-
bino, nes nusiskundimai dėl šių 
ministrų darbo pasiekdavo ir Sei-
mo pirmininką“, – kalbėjo Seimo 
pirmininkas. „Ministrai stengėsi 
konstruktyviai dirbti su Seimo 
nariais, tačiau susidariusios situa-
cijos įrodo, kad norint įgyvendinti 
pradėtus darbus, ministerijose yra 
reikalingos naujos darbo kryptys. 
Dėl to Seimo pirmininkas palaiko 
ministro pirmininko sprendimą pa-
keisti Vyriausybės narius atsakin-
gus už aplinkos, švietimo ir moks-
lo bei kultūros sritis“, – pažymėjo 
parlamento vadovas.

Pozicija. Kartu su besitraukian-
čiais trims ministrais iš pareigų 
turi trauktis ir premjeras Saulius 
Skvernelis, pareiškė opozicinių 
konservatorių lyderis Gabrielius 
Landsbergis. „Premjeras pripaži-
no, kad Vyriausybė – didelė, esmi-
nė dalis ministrų – nesusitvarkė su 
pareigomis. Tai man kyla esminis 
klausimas, ar apskritai neverta 
pripažinti, kad šita Vyriausybė in 
corpore nesusitvarkė ir, ar never-
ta premjerui tiesiog atsistatydinti 
pačiam – prisiimti atsakomybę už 
visas vykdančias ir vykdomas re-
formas“, – sakė G. Landsbergis.

Tinkamas. Vairuotojo pažymė-
jimas yra tinkamas dokumentas as-
mens tapatybei nustatyti, šią savai-
tę nutarė Seimo Biudžeto ir finansų 
komitetas. Finansų ministerijos 
atstovai įsitikinę, kad vairuotojo 
pažymėjimo naudojimas asmens 
tapatybei nustatyti valstybei pri-
dėtų konkurencingumo, tuo tarpu 
Finansinių nusikaltimų tyrimo 
tarnybos (FNTT) pareigūnai sako, 
kad be pilietybės duomenų asmens 
dokumente efektyviai valdyti rizi-
kų finansų sistemoje neįmanoma. 
Pasak Lietuvos banko, pripažinusi, 
kad vairuotojo pažymėjimas tin-
kamas asmens tapatybei nustatyti, 
Lietuva palengvintų Jungtinės Ka-
ralystės finansų startuolio „Revo-
lut“ atėjimą.    

Ratas. Partijų nariais Lietuvo-
je galėtų būti ir nepilnamečiai, ir 
užsienio piliečiai – tokie siūlymai 
registruoti Seime. Seimo narys so-
cialdemokratas Juozas Olekas tei-
kia Politinių partijų įstatymo patai-
są, kad partijos steigėjais ir nariais 
galėtų būti Lietuvos bei Europos 
Sąjungos (ES) valstybių narių pi-
liečiai, sulaukę nebe 18, o 16 metų. 
Anot J.Oleko, Didžiojoje Britani-
joje partijos pačios sprendžia, ko-
kio amžiaus asmenis priimti į savo 
gretas. 

Gimė. Per Latvijos šimtmečio 
dieną – lapkričio 18-ąją – gimė 54 
vaikai, informavo šalies Teisingu-
mo ministerija. Vis dėlto ministeri-
jos atstovė Lana Maulina sakė, kad 
tikrasis gimusių vaikų skaičius gali 
būti dar didesnis, nes statistikos su-
laukta ne iš visų ligoninių. Latvijos 
kultūros ministerijos atstovai lap-
kričio 18 dieną gimusiems vaikams 
padovanojo megztas pirštines su 
etniniais simboliais. 1918 metų 
lapkričio 17 dieną buvo įkurta La-
tvijos tautos taryba. Ji kitą dieną 
paskelbė šalies nepriklausomybę.

-BNS
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„Savaitgalio diskusija“ portale anyksta.lt - nuolatinė portalo rubri-
ka. Baigiantis kiekvienai darbo savaitei kviesime skaitytojus portale 
anyksta.lt diskutuoti anykštėnams aktualiomis temomis, o antradie-
niais „Anykštoje“ spausdinsime šių diskusijų apžvalgas. 

(Kalba netaisyta – red. past.)

savaitgalio diskusija

Pirmavo Joniškio, 
Pakruojo, Šakių savivaldybės

Parama teikiama pagal Lie-
tuvos kaimo plėtros 2014–2020 
metų programos (KPP) priemo-
nės „Rizikos valdymas“ veiklos 
sritį „Pasėlių ir augalų draudimo 
įmokos“. Šiam paraiškų priėmi-
mo etapui skirta apie 2,3 mln. 
Eur paramos lėšų, jomis kom-
pensuojamos pasėlių ir augalų 
draudimo įmokos. 

Dėl paramos gali kreiptis fi-
ziniai ir juridiniai asmenys, 
užsiimantys žemės ūkio veikla: 
augalininkyste, sodininkyste 
ar daržininkyste. Kaip teigia 
Žemės ūkio ministerijos 1-ojo 
Europos Sąjungos paramos sky-
riaus patarėjas Edvardas Mak-
šeckas, pasėlius ir augalus nuo 
rizikų, susijusių su meteorologi-
niais reiškiniais, 2017 m. drau-
dė 671 ūkis. Pagal apsidraudu-
siųjų skaičių pirmavo Joniškio, 
Pakruojo, Šakių, Kėdainių ir 
Kupiškio savivaldybės. 

2017 m. apdraustas plotas siekė 
201 tūkst. ha, iš viso apdrausta apie 
10 proc. visos ariamosios žemės 
deklaruoto ploto. Kompensacijoms 
išmokėta apie 2,9 mln. Eur. 

1. SVARSTYTA: Anykščių 
kredito unijos ir Rokiškio kredi-
to unijos reorganizavimo, prijun-
giant Rokiškio kredito uniją, kuri 
po reorganizavimo baigs savo 
veiklą ir pasibaigs kaip juridinis 
asmuo, prie Anykščių kredito uni-
jos, kuri po reorganizavimo tęs 
savo veiklą, patvirtinimas. 

NUTARTA: Vadovaujantis 
Lietuvos Respublikos civilinio 
kodekso 2.97 straipsnio 3 dalimi 
bei Anykščių kredito unijos ir 
Rokiškio kredito unijos reorgani-
zavimo sąlygomis, reorganizuoti 
Rokiškio kredito uniją prijungi-
mo būdu, Rokiškio kredito uni-
ją, kuri po reorganizavimo baigs 
savo veiklą kaip juridinis asmuo, 
prijungiant prie Anykščių kredito 
unijos, kuri po reorganizavimo 
tęs savo ir Rokiškio kredito unijos 

vykdytą veiklą ir kuriai po reorga-
nizavimo pereis Rokiškio kredito 
unijos turtas, teisės ir pareigos.

2. SVARSTYTA. Anykščių 
kredito unijos ir Rokiškio kredito 
unijos reorganizavimo sąlygų tvir-
tinimas.

NUTARTA: Patvirtinti Anykš-
čių kredito unijos ir Rokiškio kre-
dito unijos reorganizavimo sąly-
gas, pagal kurias reorganizuojant 
Rokiškio kredito uniją prijungimo 
būdu, Rokiškio kredito unija bus 
prijungiama prie Anykščių kredito 
unijos, o pastaroji po reorganiza-
vimo tęs savo ir Rokiškio kredito 
unijos vykdytą veiklą ir po reorga-
nizavimo reorganizavimo sąlygose 
nustatyta tvarka perims Rokiškio 
kredito unijos turtą, teises ir par-
eigas

Anykščių kredito unijos pakartotinio neeilinio visuotinio narių su-
sirinkimo, įvykusio 2018 m. lapkričio 27 d. priimti nutarimai:

ANYKŠČIŲ KREDITO UNIJOS NARIŲ DĖMESIUI
3. SVARSTYTA. Po reorga-

nizavimo veiksiančios Anykščių 
kredito unijos įstatų tvirtinimas ir 
įgaliojimo pasirašyti įstatus sutei-
kimas. 

NUTARTA: 
1. Patvirtinti Anykščių kredito 

unijos, kuri po reorganizavimo 
tęs savo ir Rokiškio kredito unijos 
veiklą, įstatus (įstatai pridedami);

2. Suteikti įgaliojimus adminis-
tracijos vadovei Birutei Visminie-
nei pasirašyti Anykščių kredito 
unijos įstatus. 

4. SVARSTYTA. Įgaliojimų 
Anykščių kredito unijos ir Rokiš-
kio kredito unijos vadovams dėl 
visuotiniame narių susirinkime 
priimtų sprendimų ir reorganiza-
vimo įgyvendinimo suteikimas.

NUTARTA: Pavesti Anykščių 
kredito unijos ir Rokiškio kredi-
to unijos vadovams (tiek veikiant 
kartu, tiek kiekvienam atskirai) 

įgyvendinant teisės aktų reikala-
vimus pateikti notarui, Juridinių 
asmenų registrui, Lietuvos bankui 
ir kitiems subjektams Anykščių 
kredito unijos ir Rokiškio kredi-
to unijos reorganizavimo sąlygas 
bei kitą reikiamą informaciją ir 
dokumentus, teisės aktų nustaty-
ta tvarka atlikti visus reikiamus 
veiksmus dėl Anykščių kredito 
unijos naujų įstatų įregistravimo 
Juridinių asmenų registre, taip 
pat atlikti visus kitus veiksmus, 
susijusius su šio sprendimo bei 
reorganizavimo įgyvendinimu, 
suteikiant teisę aukščiau nuro-
dytiems atstovams (tiek veikiant 
kartu, tiek kiekvienam atskirai) 
perįgalioti kitus asmenis atlik-
ti šiame sprendime nurodytus 
veiksmus pilna apimtimi.

5. SVARSTYTA: Kredito uni-
jos valdybos narių rinkimas. 

NUTARTA: 

1. Valdybos nariais išrinkti Ja-
niną Gubanovą ir Joną Mikalke-
vičių.

2. Nustatyti, kad naujai išrinkti 
valdybos nariai Janina Gubanova 
ir Jonas Mikalkevičius savo par-
eigas pradės eiti tik nuo pakeistų 
Anykščių kredito unijos įstatų įre-
gistravimo Juridinių asmenų regis-
tre dienos ir ne anksčiau, nei prie-
žiūros institucija Lietuvos bankas 
išduos leidimą eiti pareigas.

6. SVARSTYTA: Kredito uni-
jos paskolų komiteto nario rinki-
mas. 

NUTARTA: Paskolų komite-
to nariu išrinkti Valentiną Šedį. 
Nustatyti, kad naujai išrinktas pa-
skolų komiteto narys Valentinas 
Šedis savo pareigas pradės eiti 
tik nuo pakeistų Anykščių kredito 
unijos įstatų įregistravimo Juridi-
nių asmenų registre dienos.

VALDYBA

Ūkininkai kviečiami aktyviau naudotis parama pasėlių draudimui
Iki gruodžio 31 d. galima kreiptis dėl paramos pasėlių ir 

augalų draudimui. Siekiant paskatinti ūkininkus aktyviau 
naudotis draudimo įmokų kompensavimu, nuo rudens įsi-
galiojo taisyklių pakeitimai, ieškoma geresnių žalos atlygi-
nimo būdų. 

Ministerija tobulina
kompensavimo sistemą

Šalna, audros, krušos – tai ri-
zikos, nuo kurių savo pasėlius 
ir augalus dažniausiai draudžia 
Lietuvos ūkininkai. „Pastarai-
siais dvejais metais susidarė ne-
eilinė situacija, kai dvejus metus 
iš eilės susiklostė nepalankios 
žemės ūkio gamybai oro sąly-
gos. 2017 m. buvo ekstremaliai 
didelis kritulių kiekis, 2018 m. 
– sausra. Tokia padėtis paskati-
no žemės ūkio ministrą Giedrių 
Surplį sukurti Pasėlių draudimo 
sistemos tobulinimo darbo gru-
pę. 2018 gruodį darbo grupė įpa-
reigota pateikti siūlymus siste-
mos tobulinimo veiksmams, kad 
paskatintų ūkininkus draustis, o 
draudimas geriau užtikrintų ža-
los atlyginimą“, – pasakoja E. 
Makšeckas.

Tam, kad ūkininkai dar akty-
viau naudotųsi draudimo įmokų 
kompensavimu, nuo rugsėjo 1 
d. įsigaliojo taisyklių keitimas, 
kuriuo atsisakoma aktyvaus ūki-
ninko patikros (tai paspartins 
paraiškų administravimą) bei 
ankstinamas iki 50 proc. para-
mos dalies išmokėjimas. Be to, 

2019 m. bus taikomas didesnis 
paramos intensyvumas: kompen-
suojama draudimo įmokos suma 
didinama nuo 65 iki 70 proc., o 
žalos riba mažinama nuo 30 iki 
20 proc. 

Tiesa, kompensuojama suma 
negalės viršyti žemės ūkio mi-
nistro įsakymu nustatytų drau-
dimo įmokų sumos dydžių 1 ha 
deklaruoto ploto pagal pasėlių 
ir (arba) augalų rūšis. Didžiau-
siasis draudimo įmokos įkainis, 
kai nedraudžiama nuo stichinės 
sausros: cukriniams runkeliams 
– 32 Eur/ha, vasariniams, ankš-
tiniams javams – 16 Eur/ha, va-
sariniams rapsams – 30 Eur/ha, 
žieminiams javams – 36 Eur/ha, 
žieminiams rapsams – 88 Eur/
ha, kitiems augalams – 14 Eur/
ha. Kai draudžiama nuo stichi-
nės sausros, įkainiai auga: cu-
kriniams runkeliams – 56 Eur/
ha, vasariniams, ankštiniams 
javams – 30 Eur/ha, vasariniams 
rapsams – 44 Eur/ha, žieminiams 
javams – 48 Eur/ha, žieminiams 
rapsams – 104 Eur/ha, kitiems 
augalams – 24 Eur/ha. 

Parama mokama, net jei 
įvykio nebuvo

Prieš teikdamas paraišką mi-
nėtajai paramai gauti, pareiškė-
jas su draudimo bendrove turi 
pasirašyti draudimo sutartis/
draudimo paraišką ne ilgesniam 

kaip vienam augalų vegetacijos 
laikotarpiui. Visą pagal draudi-
mo sutartį mokėtiną draudimo 
įmoką pareiškėjas turi sumokėti 
tik po paramos paraiškos patei-
kimo savivaldybei dienos. Pa-
raiškos priimamos savivaldybių, 
kuriose įregistruota pareiškėjų 
žemės ūkio valda, administraci-

Pasėlius ir augalus nuo rizikų, susijusių su meteorologiniais 
reiškiniais, 2017 m. draudė 671 ūkis. Apdraustas plotas siekė 
201 tūkst. ha.
                                                        Gabrielės Pastaukaitės nuotr.

Kaip reaguojate  į medžių kirtimą mieste?
Anykščių mieste masiškai pjaunami medžiai. Dar vienas to pa-

vyzdys – Troškūnų gatvė.
Kaip reaguojate pastebėję miesto viešosiose erdvėse pjaunamus 

medžius? Ar medžių kirtimas pateisinamas, jei jie neva trukdo 
įgyvendinti viena ar kitą projektą? Kaip manote, ar Anykščių sa-
vivaldybės Nuolatinė želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros 
komisija tinkamai atlieka savo darbą?

Pilietė: „Pjaunamo medžio vi-
sada gaila. Deja, gerinant miesto 
infrastruktūrą dažnai tenka šalinti 
medžius, Troškūnų gatvė – to pa-
vyzdys, nori žiedo, teks nupjauti 
medį, svarbu, kad po to būtų atso-
dinami, kaip kažkada buvo padary-
ta prie Bikuvos. Man labiau gaila 
beatodairiškai pjaunamų medžių 
kapinėse, prie namų, nes aptingę 

žmonės tingi sugrėbti lapus.”
Tai: „Komisija, kuri išduoda lei-

dimus, visiškai niekam tikusi, kur 
reikia būtinai apgenėti medžius, tai 
netvarko, o jei koks ponas paprašo, 
tai greitai apgeni, o mes, mokėtojai, 
dar turime sumokėti už kokio valdi-
ninkėlio įgeidžius”.

Eglė: „Tubys žadėjo pasodinti šim-
tmečio ąžuolyną. Jau auga? Kur?”

Anykštėnė: „Dešiniam Švento-
sios krante nuo tilto irgi iškirto”.

Žiauru: „Kad dabar atsiveria 
patys baisiausi Anykščių objektai. 
Bikuva, spartako tarybinis mūras, 
šiukšlynai. Ir visa tai įvažiuojant į 
miestą. Medžiai gero dydžio už-
auga per 40 metų. Paskaičiuokime 
nuostolius miestui. Jokiais pinigais 
nepamatuosi.”

Lietuvis: „Visi girdėjo istoriją, 
kad kai atėjo sovietai - išpjovė sodą. 
Sodininkui plyšo širdis. Pagalvoki-
me apie tai”.

Onutė: „Labai šaunu... O, kad 
taip tik apgenėtų kas nors Ladygos 
gatvėje liepas- keružes ties buvusia 
‚Jara“ parduotuve... Tiek nedaug... 
iki Dariaus ir Girėno”.

jose.
Parama mokama neatsižvel-

giant į tai, ar draudžiamasis įvy-
kis įvyko, ar ne. Parama finan-
suojama iš Europos žemės ūkio 
fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos 
Respublikos valstybės biudžeto.

Užsak.Nr. 1234
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ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SKELBIMAS

Anykščių rajono savivaldybės administracija skelbia pripažinto nereikalingu arba netinkamu (nega-
limu) naudoti valstybei nuosavybės teise priklausančio Anykščių rajono savivaldybės patikėjimo teise 
valdomo ilgalaikio materialiojo turto pardavimą viešame prekių aukcione:

Aukcionas vyks adresu J. Biliūno g. 23, Anykščiai, III aukšte, posėdžių salėje, 304 kab. Aukciono 
pradžia – 2018 m. gruodžio 17 d. 10 val. aukciono dalyviams atvykus ir užsiregistravus.

Neparduoto turto pakartotinis aukcionas vyks tuo pačiu adresu 2018 m. gruodžio 21 d. 10 val. 
Parduodamo turto apžiūra – 2018 m. gruodžio 12–14 d., darbo valandomis, susitarus dėl tinkamo 

apžiūros laiko.
Minimalus kainos didinimo intervalas – ne mažesnis kaip 1 (vienas) procentas pradinės pardavimo 

kainos.         
Už aukcione įsigytą turtą atsiskaitoma per 3 (tris) darbo dienas nuo aukciono dienos, banko pavedi-

mu, į Anykščių rajono savivaldybės administracijos nurodytą sąskaitą. Įsigytą turtą pirkėjas pasiima ir 
išsiveža savo lėšomis ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po atsiskaitymo.

Aukciono dalyvio bilieto kaina – 5 (penki) eurai, aukciono žiūrovo bilieto kaina – 10 (dešimt) eurų. 
Dalyviai pradedami registruoti likus 1 (vienai) valandai iki aukciono pradžios. Registracija vyks Vie-
šųjų pirkimų ir turto skyriuje J. Biliūno g. 23, Anykščių m., 201 kab. 

Išsamią informaciją teikia Anykščių rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir turto 
skyriaus vedėja A. Savickienė, tel. (8 381) 58 013, audrone.savickiene@anyksciai.lt. 

Daugiau informacijos skelbiama https://www.anyksciai.lt/lt/verslininkui/pardavimas.html.
Užsak.Nr. 1233

Beveik kiekvieną žiemą su lai-
kraščio „Anykšta“ pagalba tenka 
anykštėnams kelininkams priminti 
apie rajoninio kelio Kraštai-Vait-
kūnai ( Nr.1233) priežiūrą. (Tiesa, 
praėjusią žiemą anykštėnai keli-
ninkai šią 5 kilometrų kelio atkar-
pą prižiūrėjo be jokių priekaištų ir 
priminimų). Deja, šią žiemą smėlio 
barstytuvai čia užsuka labai retai 
(o gal net ir visiškai nei karto ne-
pravažiavo). O šis kelias vingiuo-
tas, su stačiomis ir pavojingomis 
nuokalnėmis ir įkalnėmis. Kelias 
intensyvaus eismo, juo važinėja 
mokyklinis ir maršrutinis autobu-
sai, pienovežiai, miškovežiai, sun-
kvežimiai su prekėmis, lengvieji 
automobiliai. Nepabarstytu smė-
lio-druskos mišiniu ir slidžiu keliu 
pavojingai manevruoja ekskursijas 
į lietuvių literatūros klasiko kanau-
ninko Juozo Tumo-Vaižganto tė-
viškę bei Svėdasų krašto (Vaižgan-
to) muziejų vežantys autobusai. 
Gal laukiama skaudžių nelaimių?

Kiekvieną rytmetį kelininkų 
technika pravažiuoja respublikinės 
reikšmės keliu Anykščiai-Rokiš-
kis, tad galėtų tuo pačiu pabarstyti 
smėlio-druskos mišiniu ir tą nedi-
delę kelio atkarpą, vedančią link 
Vaitkūnų. 

Anykščių kelių tarnybos net 
neįmanoma informuoti apie šio 
ar kitų kelių būklę, nes visi infor-
maciniuose žinynuose ir internete 
skelbiami telefonai yra nenaudoja-
mi, jų  numeriai pakeisti, o apie pa-
sikeitimus informuoti visuomenės 
niekas nesistengia.

Žurnalistas 
Vytautas BAGDONAS,

svėdasų krašto (Vaižganto) 
muziejaus muziejininkas

Primirštas kelias
tautos balsas

Savo nuomonę išsakykite pa-
skambinę į „Anykštą“  

(8-381)  58246.  

Mokytojų streikui baigiantis prie jo prisijungė ir anykštėnai
(Atkelta iš 1 psl.)

Žvakės Anykščiuose išdėliotos V 
raidės, simbolizuojančios pergalę, 
forma. Į protesto akciją susirinko 
per dvidešimt mokytojų iš visų trijų 
miesto mokyklų. Iš vietos politikų 
sulaukta tik buvusio rajono Tary-
bos nario, socialdemokrato Juozo 
Jukniaus. Kalbos per akciją nebuvo 
sakomos – mokytojai uždegė žva-
kes ir išsiskirstė.

A.Vienuolio progimnazijos mo-
kytojai Danguolė ir Alvydas Ri-
mavičiai po žvakių degimo akcijos 
„Anykštai“ sakė, kad juos, kaip ir 
kitus protestuojančius šalies moky-
tojus, piktina etatinio apmokėjimo 
metodika, o ne pats perėjimas prie 
etatinio apmokėjimo. Formaliai 
suteikus mokykloms galimybę pa-
didinti mokytojams atlyginimus, 
pasak Rimavičių, nebuvo numaty-
ti šaltiniai, iš kur tuos atlyginimus 
didinti.

Anykščių mokytojai pagrindinė-
je streiko akcijoje, kai pedagogai 
pro langus lipo į Švietimo ir moks-

lo ministeriją, nedalyvavo. Tačiau, 
praėjusį penktadienį, streikui jau 
įsisiūbavus, grupė Anykščių peda-
gogų vyko į Vilnių, į mitingą.

Lietuvoje, pasirodo, yra net še-
šios mokytojų profesinius interesus 
ginančios organizacijos – šį streiką 
organizuoja Švietimo darbuotojų 
profesinė sąjunga, kuriai anykštė-
nai nepriklauso.

Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos Švietimo sky-
riaus vyriausioji specialistė Nijo-
lė Pranckevičienė nebuvo linkusi 
teisti ministerijos. „Yra ir vadybos 
kultūros dalykų“ – apie mokytojų 
algas sakė N.Pranckevičienė.

Anykščių J.Biliūno gimnazijos 
direktorė Regina Drūsienė „Anykš-
tai“ sakė, kad įvedus etatinį apmo-
kėjimą, jos vadovaujamos įstaigos 
biudžetas šiek tiek sumažėjo, o pats 
etatinio apmokėjimo principas ska-
tina nesąžiningas pinigų dalybas. 
Mokytojams nuo rugsėjo mokama 
ir už kontaktines, ir nekontaktines 
valandas, taigi mokyklos biudžete 
turint pakankamai lėšų „tų nekon-
taktinių valandų“ sugalvoti ir pri-
rašyti nėra labai sudėtinga. 

Anykščių A.Baranausko pagrin-

dinės mokyklos direktorė Dalia 
Kugienė kalbėjo, kad jos moky-
klos mokytojų algos, įvedus etatinį 
apmokėjimą, šiek tiek augo. Pasak 
direktorės, pedagogų streikas kilo 
dėl perdėtų lūkesčių. „Buvo tikėta-
si daug daugiau... Čia kaip laukiant 
Kalėdų senelio – gera dovana, bet 
galėjo būti ir geresnė“ – ironizavo 
direktorė. Pasak jos, etatinis apmo-
kėjimas įvestas skubotai, reforma 
neišdiskutuota, tačiau D.Kugienė 
kalbėjo, kad, jos įsitikinimu, mo-
kytojams vis tiek nedera į minis-
teriją brautis per langus. „Kaip 
streikas atsilieps mokiniams, ku-
rių mokytojai dabar protestuoja? 
Manau, pirmiausia reikėjo galvoti 
apie vaikus, o ne apie atlyginimus“ 
– poziciją dėstė A.Baranausko 
pagrindinės mokyklos direktorė 
D.Kugienė.    

Prognozuojama, kad šiomis dieno-
mis respublikinis pedagogų streikas 
baigsis. Tikėtina, kad bus pasirašytas 
Švietimo ir mokslo ministerijos bei 
profsąjungų susitarimas. 

Premjeras S.Skvernelis gruodžio 
3-osios rytą pranešė keičiantis net 
tris ministrus – streikų bangos ne-
atlaikiusią švietimo ir mokslo mi-
nistrę Jurgitą Petrauskienę, kultūros 
ministrę Lianą Ruokytę Jonsson ir 
aplinkos ministrą Kęstutį Navicką.

Anykščių A.Baranausko pa-
grindinės mokyklos direkto-
rė Dalia Kugienė mano, kad 
mokytojų streikas kilo todėl, 
kad pedagogai iš etatinio 
apmokėjimo tikėjosi dau-
giau, nei gavo.

Anykščių J.Biliūno gim-
nazijos direktorės Reginos 
Drūsienės nuomone, etatinis 
apmokėjimas suteikia gali-
mybę nesąžiningai skirstyti 
nekontaktines valandas, tai-
gi ir atlyginimus.

„Anykšta“ siūlo tęsti draugystę - laikraštį prenumeruoti 
yra pigiau, negu pirkti! 

Norėdami pasikviesti mobilųjį laiškanešį žmonės turi skambinti tel. (8-700) 55400
Anykščių mieste - platintojas Raimondas Savickas (8-682) 39810.

Šiemet „Anykštos“ laikraščiui sukanka 70 metų, todėl „Anykštos“ bendra-
amžiai, gimę 1948-aisiais, laikraštį 2019-iesiems metams gali užsisakyti 

UŽ PUSę KAINOS.

Lapkričio 27 dieną buvo įkurtas 
Visuomeninis rinkimų komitetas 
„Anykščių krašto labui“, kuriame 
61 narys. Visuomeninio rinkimų 
komiteto valdybos pirmininku ir 
Kęstučio Tubio sąrašo „Anykščių 
krašto labui“ rinkimų štabo pirmi-
ninku išrinktas A.Gervinskas.

Tarp visuomeninio komiteto 
steigėjų yra savivaldybės admi-
nistracijos vadovai Audronius 
Gališanka ir Ramūnas Blazarėnas, 
mero patarėjas Donaldas Vaičiū-
nas, rajono Tarybos narys Alfrydas 

Savickas, laikinasis UAB Anykš-
čių komunalinis ūkis vadovas Li-
nas Pravilionis. 

Steigiamajame susirinkime 
išrinkta ir komiteto valdyba. 
Joje be minėto A.Gervinsko bus 
A.Gališanka, D.Vaičiūnas, versli-
ninkas Vytautas Datenis, mokytoja 
Dangira Nefienė, gydytojos Rita 
Juodiškienė ir Viktorija Noreikie-
nė, režisierius Jonas Buziliauskas, 
Anykščių turizmo ir verslo infor-
macijos centro laikinoji vadovė 
Kristina Beinorytė, gydytojas Ro-
landas Jurkėnas. 

Pasak mero K.Tubio, kandidatų 
į rajono Tarybą sąrašas dar nėra 
sudarytas – komitetas ketina atlikti 
reitingavimą. Nebūtinai asmenys, 
kurie tapo komiteto steigėjais, 
kandidatuos į rajono Tarybą, o tarp 
kandidatų gali būti ir ne steigėjai. 

Tikėtina, kad sąraše, kurį ves 
pats K.Tubis, bus ir A.Gervinskas. 
Jis vis dar yra laikinasis UAB 
„Anykščių vandenys“ vadovas, 
o laikinai užimamos pareigos ne-
trukdo jas derinti su Tarybos nario 
mandatu.  

Tarp komiteto steigėjų nėra 
UAB „Anykščių šiluma“ direkto-

riaus Virgilijaus Vaičiulio, nėra ir 
anksčiau minėtos administracijos 
Žemės ūkio skyriaus vedėjo Vir-
manto Velikonio pavardės. 

A.Gervinskas vis dar yra Lie-
tuvos laisvės sąjunga (liberalai) 
Anykščių skyriaus pirmininku. 
Į šios kadencijos rajono Tarybą 
jis išrinktas su socialdemokra-
tų sąrašu. Anykščių rajono meru 
A.Gervinskas tapo 2004 metais 
(šias pareigas užėmė iki 2007 m.), 
kaip liberalas, po to, kai tuometi-
nis rajono vadovas Darius Gudelis 
buvo pakviestas dirbti Prezidento 
Valdo Adamkaus patarėju.  

Alvydas Gervinskas – Kęstučio Tubio rinkimų 
komiteto vadovas

(Atkelta iš 1 psl.)

Kelis kartus į Anykščių rajo-
no tarybą pagal konservato-
rių sąrašą rinktas chirurgas 
Rolandas Jurkėnas šį kartą 
nusprendė paremti Kęstutį 
Tubį.
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Dainininkas Vudis: savo gyvenimą reikia ir 
galima valdyti
Muzikiniame televiziniame realybės šou projekte išgarsėjęs dainininkas, grupės DAR narys  

Arvydas Martinėnas-Vudis atvirai kalba apie savo nuopuolius: jis turėjęs rimtų problemų dėl 
alkoholio ir narkotikų. 

Jau septynerius metus be svaigalų ir kvaišalų gyvenantis 34-erių metų vyras džiaugiasi, kad 
jam savo jėgomis pavykę išbristi iš šito liūno. Tačiau žmonėms, už kuriuos priklausomybės 
stipresnės, jis patarė nepulti į neviltį: išeitis – specialistų pagalba. 

Būtina kalbėti

Dainininkas A. Martinėnas, 
geriau pažįstamas kaip Vudis, 
išgarsėjo 2005 metais sudalyva-
vęs LNK realybės šou „Kelias į 
žvaigždes“. Jam pasibaigus, at-
likėjas nesugebėjo susitvarkyti 
su jį  užklupusia šlove – paniro 
į alkoholio bei narkotikų liūną. 
Dabar Vudis apie tai šneka atvi-
rai, net pasišaipydamas iš savęs, 
prisimindamas, ko tik nėra iškrė-
tęs, būdamas nestabilus. 

     „Būtinai reikia kalbėti šio-
mis opiomis temomis. Kuo dau-
giau žmonių tai darys, tuo dides-
nė pagalba bus priklausomybių 
turintiesiems. Kitų situacijose, 
istorijose jie gali atpažinti save, 
pasisemti patirties“, – samprota-
vo dainininkas. 

Būtinumą atvirai dalytis savo 
patirtimi patvirtina ir tai, kad per 
pastaruosius dvejus trejus metus 
Vudis yra sulaukęs bene penkių 
žmonių skambučių, kurie norėjo 
pasikalbėti, prašė patarimų. 

„Tikiuosi, kad viešai pasako-
jama mano istorija, patarimai 
kažkam pasitarnauja“, – viliasi 
Vudis. 

Tarsi užburtas ratas

Dainininkas neturi vienareikš-
miško atsakymo, kodėl į narko-
tikus, alkoholį įninka net jauni 
žmonės, kurie tarsi didelių pro-
blemų dar neturi. 

„Kaip sakoma, jaunystė kvai-
lystė – norisi visko išbandyti ir 
taip įsisuki į tą užburtą ratą. O 
galbūt  šiek tiek trūksta informa-
cijos apie tai, kokie pavojai tyko, 
kokios yra priklausomybių pase-
kmės?“ – svarstė pašnekovas. 

Vudis pastebėjo, kad ir suau-
gusieji kalti dėl tokios situacijos: 
jokios šventės, pobūviai, susitiki-
mai neapsieina be alkoholio. Visa 
tai nuo mažens mato ir vaikai. 

Toks gyvenimo būdas tampa tarsi 
norma, tradicija.

Dainininkui buvo tapę įpras-
ta išgerti šiek tiek brendžio „ant 
drąsos“ lipant į sceną, po to at-
sipalaiduoti po įtempto koncerto 
ir pan. Ir to „šiek tiek“ vis dau-
gėjo...

Reikia motyvacijos 

Vasarą tėvu tapęs Vudis prisi-
mena, kad per alkoholį, narkoti-
kus vos neprarado savo sužadėti-
nės, iškilo pavojus jo muzikinei 
karjerai, turėjęs stiprių sveikatos 
problemų.

„Yra žmonių, kurie moka sai-
kingai gerti – išgeria taurę vyno 
ir viskas. O man taip neišeina. 
Žinau, jei išgerčiau vieną taurę, 
vėliau reiktų ir dar kitos, ir dar 
vienos...“ – prisipažįsta atlikėjas.

A. Martinėnas pastebėjo: jei 
priklausomas žmogus nėra atra-
dęs savęs – taip ir skęsta tame 
priklausomybių liūne. Kad priim-
tum sprendimą atsisakyti svaiga-
lų, kvaišalų, reikia labai stiprios 
vidinės motyvacijos ir labai svar-
bu turėti mėgstamą darbą, veiklą, 
pomėgius.  

Kita vertus, išsikapanoti iš pri-
klausomybių liūno yra kur kas 
sunkiau nei jame atsidurti.

„Priimi sprendimą, bet pavyks-
ta gal tik iš dešimto ar penkias-
dešimto karto. Turbūt daug kam, 
kuris yra bent kartą normaliai 
priliuobęs, yra pažįstama situa-
cija: ryte dievagojiesi, kad tikrai 
nebegersi. Praeina savaitė kita ar 
keli mėnesiai – ir vėl grįžti į tą 
pačią stadiją“, – patirtimi dalijasi 
dainininkas.

Prieš gerus septynerius metus 
alkoholio atsisakęs atlikėjas žino 
ir ką reiškia „atkristi“ – prirei-
kė net greitosios pagalbos. Taip 
nutikus, Vudis pataria nenuleisti 
rankų, nepasiduoti ir siekti užsi-
brėžto tikslo – gyventi blaiviai. 

Ne prarandama, o atrandama

Dažnai žmonės, laisvalaikį lei-
džiantys su stikleliu, vyno taure, 
save teisina – esą gyvenime maža 
malonumų, kodėl viso to atsisa-
kyti. 

„Nesutikčiau, kad nėra kitokių 
malonumų. Galbūt jiems vaiz-
duotės neužtenka? Yra daugybė 
veiklų, kurios teikia malonumą: 
sportas, žaidimai, gamta, pabuvi-
mas su draugais, šeima. Kiekvie-
nas žmogus turi vienokį ar kitokį 
talentą, tik reikia jį savyje atrasti. 
Atsisakius alkoholio ar narkotikų, 
nieko neprarandama, atvirkščiai 
– tik atrandama“, – teigė pašne-
kovas. 

Vudis, lygindamas dabartinį 
savo gyvenimą su tuo laikotar-
piu, kai jį lydėjo svaigalai, kvai-
šalai, įžvelgė didžiulių skirtumų: 
kitokios, švarios viltys, mintys, 
kitomis akimis žiūri į pasaulį, 
turi daugiau laiko sau ir kitiems, 
vyrauja geri santykiai su artimai-
siais, gera savijauta ir kt. 

„Mane visą laiką lydi skambios 
natos, daina. Turiu garso įrašų 
studiją, ją puoselėju, tobulinu. Šis 
užsiėmimas, kūryba yra mano ais-
tra. Galbūt tai mane ir gelbėja“, – 
dainininkas džiaugiasi kiekviena 
blaivia diena. 

Būtina kreiptis pagalbos

Išbridęs iš priklausomybių liū-
no Vudis įsitikino: savo gyvenimą 
būtina ir galima valdyti. 

„Kadangi alkoholio vartojimo 
valdyti negaliu, jo atsisakiau“, – 
priduria pašnekovas. 

Dainininkas neslepia, kad pra-
dėjęs gyventi blaivų gyvenimą yra 
sulaukęs skeptikų replikų, tačiau į 
jas nekreipia dėmesio. Jis paste-
bėjo, kad savo gyvenimą gerąja 
linkme keičiantys žmonės gali 
daryti įtaką ir kitiems: formuojasi 
kompanija, kurioje alkoholio var-

tojama mažiau, atsiranda bendrų 
pomėgių. 

Dainininkas pasidžiaugia, kad 
su savo bėda susitvarkė pats, ta-
čiau kai patiems to nepavyksta, 
patarė ieškoti specialistų pagal-
bos. 

„Visi žmonės yra skirtingi, 
vieni gali su savimi susitvarkyti, 
kiti – ne. Tiems, kuriems trūksta 
vidinės stiprybės, reikia kažkokio 
ramsčio, būtina kreiptis į specia-
listus. Tai nėra kažkokio silpnumo 
parodymas ir kreiptis pagalbos 
neturėtų būti jokia gėda. Kur kas 
didesnė gėda yra būti prisiliuobu-
siam“, – teigė pašnekovas. 

Padeda specialistai

Kad vienam susitvarkyti su 
priklausomybės keliamais iššū-
kiais yra be galo sunku, pastebi 
ir tokiems žmonėms konsultaci-
jas teikiantis Lietuvos psichologų 
sąjungos narys, psichologas-psi-
choterapeutas Julius Burkauskas. 
Jo teigimu, Sveikatos apsaugos 
ministerija išskiria psichosoci-
alinės reabilitacijos paslaugą ir 
Minesotos programą kaip vieną 

efektyviausių reabilitacinių gy-
dymo būdų. Padėti gali gydymas 
vaistais ir psichoterapija. 

„Man labai įsiminė psichiatro 
Emilio Subatos žurnale „Biologi-
nė psichiatrija ir psichodarmako-
logija“ spausdinamas pasisaky-
mas: „Kai šalyje priklausomybės 
sindromas suvokiamas kaip „sil-
pnavališkumo“ arba „moralinio 
silpnumo“ yda, o ne galvos sme-
genų sveikatos sutrikimas, tai at-
rodo, kad nereikia nuoseklios ir 
profesionalios gydymo bei svei-
katos priežiūros sistemos. Atrodo, 
kad tokiems asmenims pakanka 
„paimti save į rankas“ ir viskas tu-
rėtų „susitvarkyti“. Tuo tarpu tu-
rintys darbo patirtį su sergančiai-
siais priklausomybės sindromu 
suvokia, kad perspėjimas „nustok 
gerti“ yra tas pats, kas pasakyti 
sergančiajam hipertenzija „susi-
mažink savo kraujo spaudimą“, – 
mintimis dalijosi specialistas. 

J. Burkauskas prisipažino pa-
laikantis psichiatro nuomonę, kad 
geriausias ir tinkamiausias yra 
kompleksinis gydymas.

Užsak.Nr. 1232 

Pasak Arvydo Martinėno-Vudžio, opiomis priklausomybių te-
momis kalbėti būtina – kitų situacijose, istorijose žmonės gali 
atpažinti save, pasisemti patirties. 

Nuotrauka iš www.vudis.lt. 

AVINAS. Kamuos saviraiškos 
problemos. Reaguosite į suvaržy-
mus ir apribojimus. Savaitės pra-
džioje būsite itin energingas ir pil-
nas naujų idėjų. Savaitės viduryje 
dienai ar dviem pasidarysite kur 
kas didesnis namisėda nei papras-
tai. Savaitgalį vėl turėtų nubusti 
nuotykių ieškotojo dvasia...

JAUTIS. Aiškiai matote tikslą, 
o tai padės lengviau rinktis prie-
mones. Žmonės jus stebins kaip tik 
tuo momentu, kai jau manysite juos 
perpratęs. Ypač didelio siurprizo 
galite tikėtis savaitės viduryje.

DVYNIAI. Pirmoje savaitės 
pusėje jumis, jūsų galimybėmis ar 
jūsų darbo vaisiais kažkas norės 
pasinaudoti savanaudiškais tiks-

lais. Konfidenciali informacija gali 
labai nesunkiai nutekėti ir pasiekti 
visai nepageidautinas ausis. Gero 
bičiulio patarimas gali pasirodys 
esąs vienintelis priimtinas. Savait-
galį saugokitės neapgalvotu žodžiu 
įžeisti mylimą asmenį.

VĖŽYS. Savaitės pradžioje teks 
nemažai laiko sugaišti sprendžiant 
svetimas problemas. Nuo savai-
tės vidurio ryžtingai atsidėkite tik 
savo reikalams, net jei dėl to tektų 
kažką ir įskaudinti ar nuvilti. Visą 
savaitę stenkitės būti malonus ir 
mandagus su nepažįstamaisiais ar 
atvykėliais iš toli. Penktadienį ar 
šeštadienį jūsų laukia svarbus ir 
atsakingas sprendimas. Nesikarš-
čiuokite. Intuicija gali apgauti.

LIŪTAS. Pirmoje savaitės pu-
sėje apdairių Liūtų laukia finansinė 
sėkmė. Ketvirtadienį ar penktadie-
nį neapdairūs gali pakliūti į nema-

lonią situaciją. Savaitgalį malonu-
mą patirsite padėdamas kitiems. 

MERGELĖ. Savaitės pradžioje 
galite būti smarkiai įžeistas. Bene 
svarbiausios dienos bus ketvirta-
dienis ir penktadienis. Nesivaržy-
kite dėstyti savo poziciją ir ginti ją. 
Savaitgalį tikriausiai verta paklusti 
instinktyviam norui kiek galima 
daugiau laiko praleisti namuose.

SVARSTYKLĖS. Dusyk pa-
galvokite prieš dalindamasis savo 
rūpesčiais su draugu. Galite turėti 
labai konkrečių bėdų dėl sveti-
mo palaido liežuvio. Tarnybos ar 
verslo reikalus tvarkyti ypač gerai 
seksis ketvirtadienį ir penktadienį. 
Savaitgalį turėsite rūpesčių dėl są-
moningai skleidžiamų paskalų.

SKORPIONAS. Trokšite vien 
tylos ir ramybės - tik taip galėsite 
susikaupti laukiančiam atsakingam 
žingsniui ketvirtadienį ar penkta-

dienį. Atgaivinkite seną, bet iki šiol 
dar neįgyvendintą idėją. Savaitgalį 
pasistenkite neišleisti pinigų, kurių 
dar neturite, negirkite pažįstamam 
prekės, kurios pats dar nematėte.

ŠAULYS. Pirmadienį ir antra-
dienį bendraujant su naujais žmo-
nėmis gali kilti labai įdomių min-
čių. Šią savaitę žaiskite tik pagal 
savo paties taisykles. Ėmęsis inici-
atyvos ketvirtadienį ar penktadie-
nį, galite būti apkaltintas nebūtais 
dalykais, bet tai nėra priežastis lįsti 
į kampą. Ginkite savo pozicijas, ir 
varžovas neišvengiamai atsitrauks.

OŽIARAGIS. Saugokitės malo-
nių ir mandagių žmonių, norinčių 
su jumis apie kažką pasišnekėti. 
Galite patirti smulkių materialinių 
nuostolių. Pirmomis savaitės die-
nomis nuveiksite tikrai nemažai 
darbų, bet nuo trečiadienio turėtu-
mėte pajusti augantį pasipriešinimą 

jums. Teks įdėti daugiau pastangų 
tam pačiam tikslui pasiekti.

VANDENIS. Jau pirmomis sa-
vaitės dienomis jus gali išmušti iš 
vėžių netikėtos naujienos. Jums at-
rodo, kad visi jus tyčia erzina. Ne-
ieškokite atpirkimo ožio, jei jums 
nesiseka! Neverskite savęs per jėgą 
daryti to, kas iš esmės prieštarauja 
jūsų įpročiams. Savaitgalį kivir-
čas su partneriu paliks nemalonių 
nuosėdų. Pamėginkite emociškai 
išsikrauti užsiėmęs sau malonia ir 
aiškia veikla.

ŽUVYS. Darbe įtampa. Antroje 
savaitės pusėje gali padaryti didelį 
įspūdį naujasis pažįstamas. Būkite 
atsargus - didelė tikimybė, kad tai 
- nepatikimas žmogus. Savaitga-
lį nesitikėkite pernelyg daug. Jei 
nuolat prisiminsite savo šeimos 
vertybes, reikiamu momentu jums 
nebus sunku atsakyti.
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parduoda

J. Kazlausko įmonė 
nuo lat ir bran giai per ka:  

VERŠELIUS nuo 2 iki 12 
savaičių, AVIS. 

Mo ka me 6 proc. ir 21 proc. PVM. 
Tel.: (8-650) 73427, (8-699) 34217. 

(8-687) 93058, (8-616) 25401.

Superkame karveS, 
buliuS ir telyčiaS 

„krekeNavOS 
aGrOFirMOS“ 

Supirkeja Olga Smailienė . 
tel. (8-612) 02125 .

brangiai visoje lietuvoje 
superka galvijus: 
karves, bulius, telyčias. 

Veža į užsienį. Sumoka iš karto.  
tel. (8-662) 50592.

brangiai superkame 
MiŠkuS 

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus. 
ATSISKAITOME IŠ KARTO. 

Tel.: 8 61841283

BRANGIAI PERKA 
MIŠKUS IR APVALIĄ 

MEDIENĄ.
Tel. (8-614) 42170.

Superkame automobilius. 
Važiuojančius ir nevažiuojančius. 

Išsivežame patys. 
Atsiskaitome vietoje. 

Išrašome reikiamus dokumentus. 
Tel.: (8-609) 31414, (8-663) 58871.

Perkame
melioracijos grioviuose

esančius krūmus 
ir medžius.

Tel. (8-673) 19696.

Ieškote patikimo darbo užsieny-
je? Įsidarbinkite namų tvarkytoja 
(-u) Anglijoje. 100 proc. garantija, 
jokių įdarbinimo mokesčių. Amžius 
neribojamas, kalba nebūtina. 

Tel. (8-672) 41083, 
www.superdarbas.com

buitinės technikos 
remontas

Nebrangiai taiso skalbimo ma-
šinas, šaldytuvus, šaldiklius. 
Garantija iki 2 m., pensininkams 
- nuolaidos. Vyksta į rajonus. 

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Šlifuoja grindis, laiptus, parketą, 
parketlentes, senas dažytas grin-
dis. Kloja parketą, parketlentes, 
remontuoja medines grindis.

Tel. (8-650) 36459.

Išdžiūvo šulinys? Specializuotas 
vandens valymas, dezinfekcija, 
remontas, profilaktika. Įvairių van-
dens siurblių, trasų montavimas. 

Tel. (8-641) 93058.

Kaminų valymas, įdėklų gamyba, 
montavimas. Pristatomi kaminai. 

Tel. (8-656) 24531.

Negauk tūkstantinės
baudos - susitvarkyk 

nuotekas!
Nuotekų valymo įrengi-

niai "August", "Traidenis", 
"Solido","Buiteka", "Feliksnavis".

Įvairios paskirties šulinių, ka-
nalizacijos, drenažo, vandentie-
kio sistemų prekyba, montavi-
mas, servisas, pristatymas.

Sertifikatai. 
Garantija iki 20 metų. 
Tel. (8-641) 93058.

kaminų įdėklai, 
pristatomi kaminai. 
Skarda 0,6 - 0,8 mm storio. 
Kaminų remontas, galvutės 

mūrijimas, skardinimas. 
Stogų dengimas. Patirtis 20 m.

Tel.: (8-612) 36705, (8-652) 37118.

uab „Jonroka“ organizuoja:
A1, A2, A, B, BE, C, CE kategorijų vairuotojų kursus;
Papildomus vairuotojų kursus pažeidusiems KET ir pra-
radusiems vairuotojo pažymėjimą.
Dėl vairavimo kursų kreiptis tel. (8-657) 72987 arba 
Liudiškių g. 29, Anykščiai.
Dėl papildomų vairuotojų kursų registracija tel. (8-657) 68156.

Nekilnojamasis turtas

Du sklypus (žemės ūkio paskir-
ties, bendras plotas 12,1 ha, der-
lingumas 42,7 ir 44,5) vienas šalia 
kito Ignotiškio k., Kavarsko sen.

Tel. (8-675) 17164.

kuras

Nebrangiai beržinenes,alksnines 
malkas kaladėmis trimetres skal-
dytas.

Tel. (8-630) 57490.

Malkas, supjautas medienos 
atraižas. Atveža.

Tel.: (8-609) 91007, (8-622) 44850.

kita

Ūkininkas - svilintas kokybiškas 
kiaulių puseles. Greitai atveža. 

Tel.: (8-611) 34567,
(8-686) 80994.

Veterinarijos farmacininkui (-ei) 
darbui veterinarijos vaistinėje. 
Būtinas veterinarinis išsilavinimas. 

Tel. (8-609) 97785.

UAB „Anykščių matininkas“ darbuotojai 2018-12-11 9.00 val. atliks že-
mės sklypo kad. Nr. 3430/0003:33, esančio Kurklelių k., Skiemonių s., 
Anykščių r. sav., kadastrinius atavimus. Kviečiame atvykti gretimo sklypo 
kad. Nr.3430/0002:13 savininko turto paveldėtojus ir 3430/0003:266 sa-
vininką dėl bendros sklypų ribos suderinimo arba atvykti žemiau nurodytu 
adresu 10 dienų laikotarpyje po matavimo datos. Kontaktinė informacija: 
J. Biliūno g. 4-8, Anykščiai, tel. (8-663) 76331, el. p. info@anmat.lt

Brangiai – įvairius automobilius, 
mikroautobusus, motociklus, tin-
kančius  tolimesnei eksploatacijai 
arba ardymui. Pasiima. 

Tel. (8-611) 77722.

UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo, 
spalvotojo metalo laužą, akumuliato-
rius. 

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeš-
tadieniais dirba iki 13.00 val., tel.:  
(8-622) 60349, 
(8-699) 60871,
(8-610) 41900.

Nekilnojamasi turtas

Visoje Lietuvoje mišką (ir malkinį) 
su žeme ir išsikirtimui. Moka nuo 
2000 iki 10000 Eur/ha.

Tel. (8-687) 26005.

Brangiai – mišką. Išsikirsti arba 
su žeme. Geras atsiskaitymas! 

Tel. (8-600) 63820.

Brangiai miškus: brandžius, jau-
nuolynus, malkinius. Žemę apau-
gusią krūmais arba  medžiais. 

Tel. (8-641) 55554.

Medienos apdirbimo įmonė be 
tarpininkų - mišką su žeme ir išsi-
kirsti. Atsiskaito iš karto.

Tel. (8-686) 86702.

Miškus visoje Lietuvoje aukšto-
mis kainomis, atsikaito iš karto, 
apmoka notaro išlaidas, įvertina 
miško kainą.

Tel. (8-687) 71663.

Brangiai perkame 
ąžuolinius rąstus 
visoje Lietuvoje.

Tel. (8-614) 11114.

Skubiai – butą, namą, sodybą, 
pastatą ar didesnį žemės sklypą. 
Žinantys siūlykite įvairius varian-
tus, ypač domina žemės sklypai. 
Atsilygins.

Tel.(8-608) 44340.

automobiliai

Automobilius, autobusus, sun-
kvežimius, kombainus, metalo 
laužą. 

Tel. (8-633) 60143.

Brangiai - įvairius automobilius, 
gali būti daužti ar nevažiuojantys, 
pasiima patys, atsiskaito vietoje.

Tel  (8-646) 17715.

Važiuojančius, nevažiuojančius 
automobilius, mikroautobusus, 
visureigius. Atsiskaito iš karto, su-
tvarko dokumentus. 

Tel. (8-628) 07656 .

Visų markių automobilius, motoci-
klus. 

Tel. (8-604) 55326.

Gyvuliai

Nuolat brangiai - karves, bulius, 
telyčias. Veršelius auginti iki 2 
mėn. Moka priedus, PVM. Greitai 
išsiveža.

Tel.: (8-656) 40439,
(8-656) 40436.

Egidijus ir Sandra - įvairius ver-
šelius. Sąžiningai sveria. Moka 
PVM. Greitai pasiima. 

Tel.: (8-689) 15792, 
(8-651) 58506.  

Agentas Algirdas – veršelius. 
Moka 6, 21 proc. Atsiskaito iš 
karto, sveria elektroninėmis 
svarstyklėmis.

Tel.: (8-687) 21828, (8-675) 95128.

kita

Malkinį mišką Anykščių rajone. 
Gali būti alksnis, drebulė, sausuo-
liai medžiai valymui. 

Tel. (8-646) 04331.

gimė

Simas JANULIS,
gimęs 11 24

Kipras VISOCKAS, 
gimęs 11-22

Jei norite ką nors padovanoti, 
toks skelbimas „Anykštoje“ Jums 
nieko nekainuos. 
Skelbimai priimami „Anykštos“ 
redakcijoje - Vilniaus g.29, Anykščiai

„Gimtoji žemė“
„Ukmergės žinios“

 „Gimtasis Rokiškis“
„Kupiškėnų mintys“

Molėtų „Vilnis“
„Molėtų žinios“

„Mūsų  Ignalina“
„Utenis“
„Utenos 

apskrities žinios“
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vardadieniai

Barbora, Osmundas,
Vainotas, Liugailė.

Eimintas, Geisvilė,
Gratas, Gracija.

Mikalojus, Bilmantas,
Norvydė.

Ambraziejus, Daugardas, 
Tautė, Jekaterina.

- Juoda nėra spalva, - sako Abra-
mas.

- Ne, juoda yra spalva, - tvirtina 
Borisas.

Neradę bendros nuomonės, drau-
gai kreipėsi į rabiną.

Pagalvojęs, rabinas nusprendė – 
juoda yra spalva.

- Bet balta tikrai nėra spalva, - tada 
sako Abramas.

- Ką tu, balta irgi yra spalva, - tvir-
tina Borisas.

Vėl nesutarę, draugai vėl kreipėsi į 
rabiną. 

Pagalvojęs, rabinas nusprendė – 
balta irgi yra spalva.

- Sakiau, kad aš pardaviau tau spal-
votą televizorių, - džiaugiasi Borisas.

***

Moteris guodžiasi kaimynei:
-Ir kiek aš savo Petrui įrodinėjau, 

kad esu gera... Ir šaukiau, ir mušiau... 
Netiki...   

***
– Padavėjau, norėčiau retesnio 

rūšinio vyno. Kelintų metų jūs man 
patartumėte?

– Patarčiau elgtis kukliau… Ma-
čiau kaip jūs atvažiavote maršrutiniu 
mikroautobusu…

***

Britų mokslininkai nustatė, jog 
plaunant kojas, nusiplauna ir rankos.

***

Yra vieversiai. Jiems patinka anksti 
keltis. Yra pelėdos. Joms patinka vė-
lai gultis. Bet yra nenuoramos geniai. 
Jie pelėdoms rytais trugdo miegoti, o 
vieversiams – laiku atsigulti!

O buvo taip: smagioje draugijo-
je susitiko du man gerai pažįstami 
vyrukai. Matau, kad abu kažkokios 
ypač geros nuotaikos: juokiasi, 
krizena. Žiūriu, vienas iš savo pi-
niginės paduoda kitam 150 eurų, ir 
vėl abu kvatojasi. Žinau, kokia yra 
abiejų finansinė padėtis, tad esu ti-
kra, kad tas, pinigus padavęs, tikrai 
negalėjo būti skolingas. Toliau ste-
biu smagiai nusiteikusius vyrukus 
ir šypsodamasi pasmalsauju, gal ir 
man galima būtų kažkiek gauti, jei 
taip linksmai čia dalijamasi?

- Norėtum, sakai? Dėk į duchov-
kę, užkurk, o tada jau po kiek laiko 
arba atgausi, arba nebeatgausi. Jei 
ilgai nekūrensi, tai gal dar ir atgau-
si, – džiaugsmingai atsako man 
vienas iš jų ir nenustoja juoktis. 

- Nieko nesuprantu, – atsakau, 
numanydama čia esant kažkokią 
istoriją. 

Krosnis – ne pati geriausia 
vieta pinigams laikyti Lina DAPKIENĖ

Tai tikra istorija, iš kurios pagyvenusio amžiaus žmonės galėtų, 
jei tik norėtų, kai ko pasimokyti. Neminėsiu vardų, nes toli gražu 
ne kiekvienas moka iš savęs pasijuokti – tarsi kažkas itin nesma-
gaus būtų nutikę, tarsi vogti pinigai būtų.

- Nesupranti? Pinigus pečiuj lai-
kyk, tai užkūrus suprasi, – ir vėl 
kikena.

Pasirodo, buvo taip: vieno iš jų 
mama buvo paslėpusi 150 eurų 
pečiuje, duchovkėje. Po kiek lai-
ko, ketindama kepti skaniuosius 
kotletukus, ji tą savo krosnį užkū-
rė. Dar po kiek, pajutusi svilėsių 
kvapą, supratusi, ką padariusi... 
Jau gerokai buvo apsvilę tie pini-
gėliai: juodi, apdegusiais kampais. 
O tos moteriškės pensija beveik 
tik tiek ir tesiekia! Ir štai – apsvilę 
juoduliukai, taip taupomi pinigiu-
kai... Vežė moterėlė tas kupiūras į 
Anykščių banką. Deja, nepriėmė 
tų popierinių pinigų, nepakeitė. 
Tiesa, banko darbuotoja paliko 
viltį – gal Vilniuje, Lietuvos banke 
pakeis. Tai štai, pavyko, pasirodo, 
svilėsiukus iškeisti į galiojančius 
pinigiukus!   

Visi puikiai suprantame, kad 
pensinio amžiaus žmonių pinigai 
„saulės nemato“ – senoliai ypač 
taupo ir slepia kiekvieną eurą. 
Dauguma Lietuvos pensininkų, 
kalbėdami apie savo finansinę pa-
dėtį, seniai nebevartoja posakių 
„pinigų kaip šieno“ ar „pinigų kaip 
dumblo“. Deja, jie dažniau kartoja, 
kad be pinigų ir dangun neįeisi... 

„Buvo daug išgyvenimų, buvo ir 
ašarų – juk aš negaunu nė 200 eurų 
pensijos, o reikia išgyventi. Ma-
niau, paskutinius pinigus praradau! 
Skausmas didelis buvo. Nenoriu 
nė prisiminti. Tik noriu padėkoti 
tam, kuris iškeitė sugadintus pini-
gus Vilniaus banke, nereikėjo man 
pačiai blaškytis, ieškoti. Bent jau 
žemės mokestį galėsiu sumokėti“, 
– trumpai pakomentavo savo isto-
riją laimingoji. 

O kiek yra panašių atvejų kadais 
buvę, kur ne tokia džiugi pabaiga? 
Ne vienam karšta krosnies ugnis 
ilgai kauptą ir taip saugotą sumą 
supleškino, ne vienam šimtai ban-
kuose pradingo ar perniek nuėjo... 
Yra ir tokių, kurie žarijose savo pa-
slėptų auksinių žiedų ieškojo. Se-
natvė – pagarbus žmogaus amžiaus 
tarpsnis. Visko visiems nutinka, ir 
nėra čia ko stebėtis, verta iš sveti-
mų klaidų pasimokyti. 

P.S. Ir dar šiek tiek iš kalbos 
kultūros srities: prašau atleisti už 
tekste vartojamą svetimybę „du-
chovka“, „duchovkė“ – mažuose 
miesteliuose ir kaimuose šis žodis 
iki šiol niekaip neužleidžia vietos 
lietuviškajam atitikmeniui orkaitė, 
tad leidau sau palikti šią stilistinę 
priemonę lygiai taip, kaip ir žodį 
„pečius“.

mozaika

Atvirą suknelę vilkėjusi 
egiptietė aktorė sako nenorėjusi 
nieko įžeisti

Egiptiečių aktorė, kaltinama ne-
padoriu elgesiu už tai, kad vilkėjo 
kojas apnuoginančią suknelę, sako 
nenorėjusi nieko įžeisti. 

Socialiniame tinkle „Facebook“ 
šeštadienio vakarą paskelbtame 
pareiškime Rania Youssef, kuri 
sausio 12 dieną stos prieš teismą, 
tvirtina, kad neįvertino galimos 
reakcijos į suknelę ir kad jai turėjo 

įtakos mados specialistai. 
Pasipiktinimą sukėlusią sukne-

lę aktorė vilkėjo ketvirtadienį per 
Kairo kino festivalio uždarymą. 
Jos nuotraukoms pasklidus sociali-
niuose tinkluose, grupė teisininkų 
pateikė skundą, kurį ėmėsi tirti vy-
riausiasis prokuroras. 

Egipte, kurio gyventojų dau-
gumą sudaro musulmonai ir kur 
kariškiai 2013-aisiais nuvertė is-
lamiškų jėgų prezidentą, valdžia 
oficialiai yra pasaulietiška, tačiau 
neretai palaiko religinius konser-
vatorius.

Japonijoje namuose laikytas 
himalajinis lokys sudraskė
prižiūrėtoją

Japonijoje 1,3 m ūgio ir 50 kg 
sveriantis himalajinis lokys už-
puolė ir mirtinai sudraskė vyrą, 
kuris buvo rastas žvėries narve, 
pirmadienį pranešė policija.

Kaimynai sekmadienį ryte iš-
girdo 56 metų Soichiro Mori pa-
galbos šauksmus iš namo Tokijo 
šiaurės rytuose, naujienų agentū-
rai AFP sakė policijos atstovas.

„Nuėjęs į tą namą kaimynas 
narve rado sužeistą žmogų“, – 
sakė atstovas.

15 metų himalajinis lokys pri-
klausė 70 metų vyrui, kuris jį lai-
kė narve savo namuose.

Kaip pranešė visuomeninis 
transliuotojas NHK, S. Mori buvo 
savininko nusamdytas lokio pri-
žiūrėtojas.

Sužeistas vyras buvo skubiai 
nuvežtas į ligoninę, bet vėliau 
sekmadienį buvo konstatuota jo 
mirtis.

Savininkas, kurio pavardė ne-
skelbiama, turėjo oficialų leidimą 
laikyti lokį – Japonijoje tai ne-
draudžiama.

JAE pasas – stipriausias
pasaulyje, jį turint be vizų 
atviros 167 valstybės

Jungtinių Arabų Emyratų (JAE) 
pasas yra stipriausias pasaulyje – 
šios valstybės piliečiams nereika-
lingos vizos lankymuisi 167-iose 
pasaulio valstybėse, rodo „Passport 
Index“ reitingo duomenys.

Labai nedaug atsilieka Singapūro 
ir Vokietijos pasai – juos turint be 
vizų atviros 166 valstybės.

Toliau seka 11 šalių grupė, kurių 
piliečiams beviziam lankymuisi 
atviros 165-ios šalys. Į šią grupę 
patenka Danija, Švedija, Suomija, 
Liuksemburgas, Prancūzija, Italija, 
Nyderlandai, Ispanija, Norvegija, 
Pietų Korėja, JAV.

Lietuva kartu su Lenkija ir Latvija 
bei dar keturiomis valstybėmis yra 
septintoje šio reitingo šalių grupėje. 
Bevizį režimą Lietuvos piliečiams 
taiko 161-a valstybė, 42-e šalyse 
vizas galima gauti į jas atvykus, o 
į 37-ias valstybes įvažiuoti be vizos 
negalima.

Paskutiniai šiame reitinge – Pa-
kistano, Irako ir Afganistano pasai.

-BNS

Biatlonas I. Pokljukoje, Slovė-
nijoje, vykstančio 2018-2019 metų 
sezono pasaulio biatlono taurės pir-
mojo etapo mišrioje estafetėje 4x6 
km ir 2x7,5 km sekmadienį Lietu-
vos komanda – Natalija Kočergi-
na, Gabrielė Leščinskaitė, Karolis 
Dombrovskis ir anykštėnas Vytau-
tas Strolia – buvo aplenkta ratu ir 
užėmė 20-tą vietą.

Biatlonas II. Švedijoje Tarp-
tautinės biatlono sąjungos taurės 
varžybose 10 km sprinto rungtyje 
anykštėnas L.Banys finišavo 37-as 
iš 98 dalyvių. L.Jakeliūnas užėmė 
84-ąją vietą.

Krepšinis I. Penktadienį RKL 
B diviziono varžybose Anykščių 
KKSC – „Elmis“ namuose 81-66 
įveikė Kauno krepšinio akademijos 
komandą „Snaiperis“, o šeštadienį 
išvykoje 58-47 nugalėjo Lietuvos 
kurčiųjų sporto klubą. Penktadienį 
D.Radžiūnas pelnė 21 tašką, at-
kovojo 13 kamuolių ir surinko 35 
naudingumo balus. T.Jodelis pel-
nė 15 taškų. Šeštadienį T.Jodelis 
įmetė 13, G.Šniaukštas - 10 taškų. 
Anykščių KKSC – „Elmis“ RKL 
B diviziono B grupėje užima 7-ją 
vietą tarp 14 komandų - 5 pergalės, 
4 pralaimėjimai. 

Krepšinis II. Sekmadienį 
„Nykščio namų“ arenoje prasidė-
jo naujo sezono Anykščių rajono 
krepšinio pirmenybių kovos. At-
kakliausiai klostėsi rungtynės tarp 
„Cerrol“ ir „Troškūnų“ komandų, 
kuriose lemtingu tapo M.Sargūno 
dvitaškis. Pirmenybėse užtikrin-
tai startavo „Cosmos“ – čempio-
nų titulą ginanti komanda 93:49 
sutriuškino „Traupį“. Rezulta-
tai: „Cerrol“ (M.Sargūnas -14, 
T.Laurinavičius ir E.Bartaševičius 
po 11) – „Troškūnai“ (T.Urbonas 
26, V.Peleckas ir A.Pupkis po 10) 
62:60, „Svėdasai“ (A.Jakštonis 
21, T.Trumpickas 20) – „Teraden-
ta“ (I.Raščius 15, D.Radžiūnas 
ir B.Pociūnas po 11) 79:53, „Tai-
fūnas“ (T.Jodelis 24, L.Širmenis 
17) – „Tauras“ (S.Pakeltis 26, 
K.Pakeltis 10) 74:50, „Traupis“ 
(J.Valiūkas 14, M.Šulcas 11) – 
„Cosmos“ (G.Žiukas 17, J.Banys 
ir S.Butkys po 14).

Krepšinis III. MKL „Pirmojo 
iššūkio“ (g. 2007-2008 m.) var-
žybose jaunieji Anykščių krep-
šininkai 65-24 nugalėjo Utenos 
DSC-II komandą. M.Čerškus pel-
nė 13, K.Žygelis - 12, K.Volkovas 
ir M.Niaura - po 8, E.Sriubas ir 
M.Judickas - po 6 taškus. 

Futbolas. „Nykščio namuose“ 
vykusias mokinių futbolo varžybas 
laimėjo A.Vienuolio progimnazi-
jos komanda. Antrąją vietą užėmė 
Troškūnų gimnazijos komanda. 

Mūsų laikraštyje galite
 pasveikinti savo artimuosius 
vestuvių,  jubiliejų ar kitomis 

progomis.

Sveikinimo kaina – 20 eurų.

Sveikinimai priimami 
„Anykštos“ redakcijoje - Vil-

niaus g.29, Anykščiai


